(NK-421) ไหว้ พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ขอบารมีพ่อท่ านคล้าย
วัดเขาขุนพนม ถา้ พระเจ้ าตาก วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
(พักโรงแรมปุระนคร นครศรีธรรมราช 2 คืน)

• วันเดินทาง 3 - 6 เมษายน 2564 (ทริปโปรโมชั่น ท่ านละ 3,690.-บาท เปิ ดจองแล้ ว)
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ส. 3 เม.ย. 64 กรุ งเทพฯ – บางสะพาน - นครศรีธรรมราช
06.30 น.
07.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

พร้อมกันที่ จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
นาท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวคุณต้น อ.ทับสะแก (มื้อที่ 1)
นาท่านเดินทางสู่ นครศรี ธรรมราช พักผ่อนบนรถ
บริ การอาหารเย็นที่ร้านอาหารอีสานบ้านสวน (มื้อที่ 2) หลังอาหารท่านเข้าที่พกั พักผ่อนกันตามสบาย
(พักโรงแรมปุระนคร หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สอง อา. 4 เม.ย. 64 ถ้าพระเจ้าตาก วัดขุนเขาพนม ไหว้พ่อท่ านคล้ าย วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
ออกเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวช
เจริ ญวิปัสสนาที่วดั เขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต ชม ถา้ พระเจ้าตากหรื อถา้ เขาขุนพนม ชม พระตาหนักสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยูบ่ นบริ เวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย นาท่านไป
กราบนมัสการ พระสรีระสังขารพ่อท่ านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้เชื่อถือถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็ นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจึงได้ชื่อว่าเป็ นเทวดาเมืองนคร เป็ นเทพเจ้าแห่งแดนใต้ที่
ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างยิง่ )
บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวกานดา (มื้อที่ 4)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา นาท่านชมหมู่บา้ นกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
จุดเช็คอิน สะพานบ้ านคีรีวง ชม จุดชมวิวเล่นน้ าที่สวยงามของคีรีวง จากนั้นนาท่านซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้า
บาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มงั คุด

18.30 น.

บริ การอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเข้าที่พกั พักผ่อน
(พักโรงแรมปุระนคร หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม จ. 5 เม.ย. 64 ไหว้พระธาตุเมืองนคร หลักเมือง วัดยางใหญ่ ขอพรไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ – กรุงเทพฯ
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.30 น.
19.00 น.

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี วัดตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าปากนคร ต้นกาเนิด
จตุคามรามเทพ ให้ท่านได้ขอพร พระแม่เลือดขาว ขอพร จตุคามรามเทพ และขอพร เทพพระราหูทรงครุ ฑ พระ
โพธิสตั ว์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ จากนั้นนาท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็ นสิริมงคล พระบรมธาตุเมือง
นคร ตามตานานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมา
หลายยุคหลายสมัยและเป็ นพระบรมธาตุเจดียท์ ี่อยูค่ ู่กบั เมืองนครศรี ธรรมราชมาตั้งแต่โบราณ และนาท่านออก
เดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็ นสิริมงคล
บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านออก
เดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นาท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุก
อย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สาหรับของไหว้ของแก้บน
ต่างๆที่วดั มีจาหน่าย)
นาท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
บริ การอาหารเย็นที่ร้านพลับพลาซีฟ้ดู (มื้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านออกเดินกลับกรุ งเทพฯ

วันที่สี่ อ.6 เม.ย. 64 กรุงเทพฯ
05.00 น.

ถึง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************

อัตราค่าบริการต่อท่ าน
ค่าบริการ
ราคาท่านละ

ผู่ใหญ่

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยวเพิม่

3,690.-

3,690.-

2,990.-

900.-

• ทริปโปรโมชั่น ราคานีม้ แี ค่รอบเดียว * ชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน จ่ายตามจริ งหน้างาน
ค่าบริการนีร้ วม
1.ค่ารถปรับอากาศพร้อมทีว,ี เครื่ องเสียง
2.ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่าธรรมเนี ยมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
5.ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ)
6.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
2.ค่าทิปไกด์ 200 บาท/ท่าน , ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท/ท่าน
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
4.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• สิ่งที่ควรนาติดตัว กล้องถ่ายรู ป, แว่นกันแดด, ครี มกันแดด, ชุดว่ายน้ า, รองเท้ารัดส้น
• เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป
ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด
และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มคี ิวรอ
(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยดมีที่นงั่ จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านั้น
- กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ที่บริ ษทั กาหนด
ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่กาหนด ราคาและรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
10. กรุ ณาอ่าน ทาความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

